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foghatja majd össze a fegyvernemeket

Sokszor egy fuson múlott. .. Kint vol-
tam csapatvezetőként az 'idei. Eb'n,
láttam, hogy egyik napról a másilca
sérijLlnek, betegszenek meg például
a férfr prírbajtőrcsapat tagjai. A hibák
pedig jobb, ha rr1ost jönnek ki, mor
még rendezni nrőjú a sorokat. 's
r Mi az elvárrís ái ti szakteetfurct
szemben? .;:;.,
Apályazatábwtneki is rriis kell hatá=
rozriaa célokat, de elviárásunk, hogy
több csapatunk is ott legyen az olim-
pián.
r Három párbajtőrszakembert
kértek fel hogy pályázzanak' tudo-
másunk szerint közÍiliik ketten nem
élnek a lehetőséggel. Miért azok
jelöltek' akik?
Rióban a parbajtőr lesz az a szakág,
amelyben férfi- és női csapatversen1't
is tartanak. Udvarhe$i Gábor több
éltizedes munkajava ikon lett, meg-
van a tekintélye, képes cisszefogrri a
szakágat. Kovács Iván g''Lijtött miár ta-

paszta]atot szövetsé8t kapitányként,
két éve a női prírbajtőr-viílogatott
vezetőedzője, jelerrlegi csapataink
közü csak az övé ál], kvótás helyen.
Mincza-Nébald lldikó perlig London
előtt bizonyította rátermettségét a
női parbaj tőrö zők v ezető edzőj eként'
és széretliik volna, ha egy hölgy is pá-
lyrázi( mert időnként az aÍ|yaszercp-
ró van sziikség.
l Ha aüsszalépések miatt bent
maradó UdvarhelyÍt kinevezik, férfi
párbajtőrben (li wrlÍledzbre legz
szíikség.
Kapitányként tehet majd javaslatot
erre. A keretből Rédli András viszont
az ő vercen7zője, és szeretrre tovább-
ra is az maradni.
r Több mint két éve vezeti itthon a
sportágat. Előreléptiink?
A kormánynak köszönhetően stra-
tégiai szerepkörbe keri'i]t a sport
és a vívás. A fejlesztés meglátszik
az utiánpótláskoúak és a fe]nőttek
versenyezteté sén, az egyesiileteken
eszközökkel, utaztatással, edzői bé-
rekkel lehetett segíteni' AZ utánpót-
lás-eredmények viszont felelősséget
is jelentenek, meg akarjuk tartani a
tehetségeket. Tavaly felnőtwébét és
korosztiílyos. Eb-t rendezttink, idén
veteriin-világbajnoksá$nak adunk
otthont. Azon hiárom európai ország
egyike lettiirrk, ahol Grand Prix-t
taItanak, és Kulcsilr Krisztiián lett
a nemzetkozi szövetség
techn ikai igazgatój a, vagy-
is a magyar űvás visszake-
rtil az őt illető polcra.
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r Drasáikus döntést hoztak két
olimpia között félúton, hiszen újra
lesz szövetségí kapitány. Egy' mint
az athéni olimpián, és nem három,
mint Peking előttés után' de nem is
ery sem, mint London óta.
Az idei világbajnokságot leszámít-
va mindenhoI helyrállt a szakma,
az utánpótlrís az $ttsá$ olimpiával
együtt huszonhiárom érmet nyert a
világversenyeken, ami példátlan -
mondta Csampa Zsolt, a szövetség el-
nöke -, fun az Íl1 versen1'rendszerben
miír ősszel elkezdődik a világkupa-
szezon, fontos, hogy ogszefogja valaki
a feladatokat. Újításra van sziikség,
lendtiletre, hogy mindenkinek Rio
lebeg|en a szeme előtt. Avezetőedzői
posztok megmaraltrrak de a kapitiíny
Vátoztathat a stábon.
r A tavdyi felnőtt Eb és -vb után
miért estiinkvissza?

KovÁcsryÁN
a női párba1tór-váLogatott

vezetőedző]e 
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MlNczA-ilÉBALD lLilKó
a női párbajtőr-válogatott

edzÓje

llüyon iól, éngln : mnEafi , veGÍft fiüEü', é':
szeÍetn&n befeierni a gyiimiilsiizó mu*át.
Egmet vívesen leszek én is szövetsési kapi-
tíny' de most a kézimu*án kevés időm iutna
mellptte, én pedig szeletek iskolát aúri. Meg-
tisztelő volt a felErés, de e8ykori mestgÍ€rnt
UdvÜHyiG,íboÍ is a rr,eghívottak között vott,
a vakmai taparztalatairal pedig mhéz fölven-
niávEBtnit', 'i'lll:: 
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Í{em akartam prílnizni a szi5vPtleli la$tá{'y,|
tiszBégÍe. BFészt iól Érnem maeam a ielEnls
gi tisztségemberu másÍészt Udmrhdyi Gábor-
nl nem szergttEm volnaversenyemi.

ÍÁ:Hmilsk Élölt;,uwÁÍttEtYll$Állt, lr
kinewése utáÍL októfu eleién szeretne nyi-
tattozni) ffi
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((
szngógrrcr
a MOB Íőtitkára, a

legutÓbbl egyedÜ|i

sZÖVet5égi kapitány'

aki a 2004-es otimpi-

án Vezette a csapatot

,,4 MOB
szempontiábót
sem volt
szerencsés, hogy
a szövetségi
beszámolókon
nem képviselte
senki a szakmai
irányvonalat, csak
az elnök beszélt.
Ezért maximálisan
a változás mellett
vagyok, az
eredményesség
bizonyította az én
időszakomban és
az etődÖmnétis'
hogy az a helyes,
ha egy szövetségi
kapitány
fogja össze a
munkát. Az még
elfogadható tett
volna, hogy a
három szakági
vezető fölÖtt egy
szakmaifőnök
álljon, de az már'
nem, hogy a hat
vezetőedző fötÖtt
ciak a szakmai
atetnök dotgozik
társadalmi
munkában. A hat
vezetőedzőnek
ráadásul hat
kÜlönböző erőntéti
edző segít,
nem ugyanott
készÜ[nek a
válogatottak,
pedig az
otimpiát, a
világbainokágot
és az Európa-
bajnokságot
egy helyszínen
tartják.''


